RDW

Verklaring vermissing
Nederlands rijbewijs

Aanvraagnummer

Met blokletters invullen.
Ondergetekende,
- verklaart dat zijn/haar Nederlands rijbewijs vermist, gestolen of tenietgegaan is;
- verklaart dat, indien het gestolen of vermiste rijbewijs alsnog in zijn/haar bezit komt, hij/zij dit document onmiddellijk
zal inleveren bij de unit Rijbewijzen van de RDW te Veendam;
- verklaart dat zijn/haar huidige rijbewijs niet is gevorderd of ongeldig is verklaard;
- verklaart dat hij/zij geen houder is van een ander EU/EER rijbewijs danwel een aanvraag hiertoe heeft ingediend;
- onderschrijft dat de Dienst Wegverkeer zich het recht voorbehoudt om bij twijfel over de juistheid van de verklaring van
vermissing of diefstal, een door de Nederlandse politie opgemaakte proces-verbaal terzake van vermissing of diefstal van het
rijbewijs te eisen. Het proces-verbaal dient dan als voorwaarde voor de afhandeling van de aanvraag voor een nieuw rijbewijs;
- verklaart dat hij/zij er geen bezwaar tegen heeft dat de juistheid van de door hem/haar verschafte informatie wordt
gecontroleerd door de Dienst Wegverkeer;
- verklaart dat hij/zij er geen bezwaar tegen heeft dat de Dienst Wegverkeer een verlies/diefstal signalering plaatst in het
Centraal Rijbewijzenregister (CRB).

Burgerservicenummer

Persoonsgegevens ondergetekende

Naam
Voornaam
en initialen
Adres
(buitenlands)
Woonplaats
(buitenlands)
Land
Geboortedatum
Geboorteplaats

Omschrijving onder welke omstandigheden uw Nederlands rijbewijs verloren is geraakt, teniet is gegaan of gestolen is
Omschrijving

Ondertekening
Datum
Plaats

Handtekening

Het is verboden voor het verkrijgen van een nieuw rijbewijs onjuiste informatie te verschaffen en /of onjuiste
bewijsstukken en andere bescheiden te overleggen. Overtreding van dit verbod kan leiden tot een boete of tot
het opleggen van een hechtenisstraf en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid. Een eventueel op basis van
onjuiste gegevens of documenten afgegeven rijbewijs wordt ongeldig verklaard. De houder moet dan een
rijexamen afleggen alvorens opnieuw in aanmerking te komen voor een rijbewijs.
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